
 На основу члана 34. став 2. Закона о избору народних 
посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – 
др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 
28/11 – одлука УС, 36/11 и 12/20), 

 Републичка изборна комисија, на седници одржаној 21. 
фебруара 2020. године,  донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 
РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

Члан 1. 

 У Пословнику Републичке изборне комисије („Службени гласник 
РС“, број 5/12), члан 3. мења се и гласи: 

 „Комисија у свом раду користи четири печата (два велика и два 
мала) и два штамбиља, који се израђују у складу са прописима којима је 
уређена израда печата и штамбиља државних органа. 

 О чувању и употреби печата и штамбиља старају се секретар 
Комисије и Служба Народне скупштине.“. 

Члан 2.  

 У члану 8. у ставу 1. реч: „израде“ замењује се речју: 
„усаглашавања“, а после речи: „аката“ додају се речи: „које припрема 
Служба Народне скупштине“. 

 Став 3. мења се и гласи: 

 „Одлуком о образовању радних група утврђују се задаци и 
именују председавајући и чланови радних група“. 

 После става 3. додаје се став 4. који гласи: 

 „Радне групе имају секретаре које одређује секретар Комисије, 
из реда запослених у Служби Народне скупштине.“. 

Члан 3. 

 У члану 27. став 2. додају се нове алинеје прва и друга, које 
гласе: 

 „- преносима седница Комисије и конференција за медије на 
интернет страници Комисије; 

 - омогућавањем средствима јавног информисања да преносе 
седнице Комисије преузимањем аудио и видео сигнала који обезбеђује 
Комисија;“. 

 Досадашње алинеје од прве до седме постају алинеје од треће до 
девете. 



 Алинеја пета, која постаје алинеја седма, мења се и гласи: 

 - објављивањем докумената о раду Комисије на интернет 
страници Комисије и путем друштвених мрежа,“. 

Члан 4. 

 У члану 34. став 3. брише се. 

Члан 5. 

 Члан 36. мења се и гласи: 

 „Саопштење за јавност припрема Служба Народне скупштине, по 
налогу и уз сагласност председника Комисије.“. 

Члан 6. 

 Овлашћује се секретар Републичке изборне комисије да утврди 
пречишћен текст Пословника Републичке изборне комисије. 

 Пречишћен текст Пословника Републичке изборне комисије биће 
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у 
„Службеном гласнику Републике Србије“. 
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